
 
Karen Damen openhartig: 
“iedereen verdient liefdevolle en cosy 

momenten”.

De vakantieperiode komt eraan, maar wist je dat dit voor veel 
mensen in zorgcentra één van de meest eenzame periodes is? 

Daarom vraagt Karen Damen jullie om Cosydogs vzw te steunen. 
Toon je groot hart voor je medemens. Een glimlach door de knuffel 

van een hond, daar draait het allemaal rond.

Karen Damen breekt een lans:  
“samen geven we eenzaamheid geen kans”. 

“Ik twijfelde geen moment om meter te worden van Cosydogs vzw. 
Ik heb veel sympathie voor de talrijke vrijwilligers en hun viervoeters 

die op pad gaan naar zorgcentra. Zij brengen de warmte  
van een thuis tot in de zorg. De gezellige bezoekjes vol (dieren)

liefde verrijken het hart van eenzamen“.

Wij zijn super trots dat deze sympathieke, straffe madam ons team 
versterkt. Zo vormen Karen Damen en Pol Goossen  

een hartverwarmend duo als meter en peter van Cosydogs vzw.

EEN GLIMLACH 
DOOR DE KNUFFEL 
VAN EEN HOND
daar draait het allemaal rond
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Help ons cosy 
momenten te 
schenken

Cosydogs vzw is een gedreven en 
professionele organisatie met het hart 
op de juiste plaats. Het bezoek van een 
knuff elhond is gratis en dat willen we 
graag zo houden. Maar onze werking valt 
of staat met solidariteit. 
Met een koekjesverkoop zamelen wij deze 
zomer geld in tegen eenzaamheid. Doe 
je met ons mee? Organiseer zelf met je 
vereniging, zorgcentrum of op je werk 
een Lotus koekjesactie. Eenvoudig, toch?!

Voor het bescheiden bedrag van 10 euro, 
hoeft niemand te drentelen of te dralen om 
een lekker pakket te kopen. De opbrengst 
gaat naar hartverwarmende bezoekjes vol 
kwispelplezier.
Echt bewezen: mensen fl euren op 
van een streling en troostende knuff el 
van een hond. 

Zorgen we er 
samen voor dat 

niemand met 
een eenzame 

puppy-blik 
achterblijft?

Zet zelf een straff e actie op poten en bestel 
vandaag nog draagtasjes vol smakelijke 
koekjes. Vragen? 
Neem een kijkje op www.cosydogs.be, daar 
staan de voorwaarden vachtfi jn uitgelegd. 
Wil je je net als Karen en Pol engageren voor 
Cosydogs vzw, maar past het nu even niet? 
Denk dan zeker aan Cosydogs tijdens 
de warmste week van Studio Brussel.

OOK GIFTEN ZIJN STEEDS 
WELKOM, STEUN COSYDOGS: 
BE17 0689 0948 1121.

Samen knuff els en kwispels schenken. 

Bedankt voor je steun!
Hartverwarmende groeten,

het Cosy-team

branding agency

Met dank aan onze partners.


